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 الفيزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء


التمرين األول :دراسة سقوط حر بدون سرعة بدئية

نطلق جسما بدون سرعة بدئية من ارتفاع
 . h=50mعند أي لحظة و بأية سرعة سيصل الجسم إلى سطح األرض؟
نعطي  . g=9,8m.s-1 :نعتبر االحتكاكات مهملة.



التمرين الثاني :دراسة سقوط بسرعة بدئية

نقذف عند  t=0من نقطة  Aتبعد عن السطح األفقي بالمسافة  h=2mو بسرعة
كرية نحو األعلى .نفترض أن أبعاد الكرية صغيرة جدا بحيث يمكن
متجهتها رأسية
إهمال تأثيرات الهواء عليها و أن المسار يكون رأسيا منطبقا مع المحور ) (ozالموجه
نحو األعلى.
 -1أوجد تعبير  azإحداثي متجهة التسارع على المحور ). (oz
 -2أكتب تعبير ) Vz(tتعبير إحداثي متجهة السرعة بداللة الزمن.
 -3أكتب تعبير ) z(tأنسوب الكرية بداللة الزمن.
 -4ما قيمة  V0لكي تصل الكرية إلى ارتفاع  H=45mعن السطح األفقي؟
 -5ما المدة الزمنية التي تستغرقها الكرية لتصل هذا اإلرتفاع؟



التمرين الثالث :دراسة حركة مستوية

تخضع كرة الغولف المستعملة في المسابقات الرسمية لمجموعة من المواصفات
الدولية و يتميز سطحها الخارجي بعدد كبير من األسناخ تساعد على إختراق كرة
الغولف للهواء بسهولة و التقليل من احتكاكاته.
خالل حصة تدريبية  ،و في غياب الرياح  ،حاول العب الغولف البحث عن الشروط
البدئية التي ينبغي أن يرسل بها كرة الغولف من نقطة ، Oكي تسقط في حفرة  Qدون
أن تسطدم بشجرة علوها  KHتوجد بينهما .النقطة  Oو الموضع  Kللشجرة و
الحفرة  Qعلى نفس االستقامة.
معطيات :كتلة كرة الغولف  ، m=45gشدة مجال الثقالة . g=10m.s-2
. OQ=120m , OK=15m , KH=5m
عند اللحظة ) ، (t=0أرسل الالعب كرة الغولف من النقطة  Oبسرعة بدئية
الزاوية  α=20°مع المستوى األفقي  .لدراسة
 Vo=40m.s-2تكون متجهتها
حركة  Gمركز قصور الكرة في المستوى الرأسي  ،نختار معاما متعامدا ممنضما ) (o,i,jأصله مطابق للنقطة . O
 -1بتطبيق القانون الثاني لنيوتن  ،أتبث المعادلتين التفاضليتين اللتين تحققهما  Vxو  Vyإحداثيتي متجهة سرعة  Gمركز قصور الكرة.
 -2أوجد التعبير الحرفي للمعادلتين الزمنيتين ) x(tو ) y(tلحركة . G
 -3استنتج التعبير الحرفي لمعادلة مسار الحركة.
 -4نعتبر نقطة  Bمن مسار مركز قصور الكرة أفصولها  xB=xK=15mو أرتوبها  . yBأحسب  . yBهل تصطدم الكرة بالشجرة؟
 -5بالنسبة للزاوية  α=24°ال تصطدم الكرة بالشجرة  .حدد قيمة  V’oالسرعة البدئية التي ينبغي أن يرسل بها الالعب كرة الغولف كي تسقط
في الحفرة . Q



التمرين الرابع  :تطبيق مبرهنة الطاقة الركية

تتكون سكة رأسية  BCDمن:
 جزء مستقيمي  BCأفقي طوله .BC=80cm جزء  CDعبارة عن نصف دائرة مركزها  Oو شعاعها . r=30cmنرسل جسما نقطيا  Sكتلته  m=200gمن نقطة  Bبسرعة  . VB=2m/sنعتبر أن قوة
-1
اإلحتكاك تبقى ثابتة طول الجزء  BCشدتها . f
 -1-1احسب بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم  Sخالل انتقاله بين  Bو  Cالشدة f
 ،علما أن تسارع الحركة . a = -2m/s2 :
 -2-1احسب بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية السرعة  VCللجسم  Sلحظة مروره بالنقطة . C
 -2يواصل الجسم  Sحركته على الجزء  CDبدون احتكاك:
 -1-2أوجد تعبير شدة القوة ’ Rالمطبقة من طرف السكة على الجسم  Sعند الموضع  Mالممعلم بالزاوية ) Ө=(OC,OMبداللة
 Ө ;r ;mوالسرعة  VMللجسم  Sعند النقطة . M
-2-2

بين أن تعبير  VMيكتب كما يلي :

-3-2

استنتج تعبير شدة القوة ’ Rلحظة مروره من  Mبداللة  m , Ө , r, gو . VC
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التمرين الخامس :دراسة حركة بوجود احتكاك

ندرس حركة متزلج فوق الماء خالل القفز بواسطة لوح مائل مرن  ( BCأنظر الشكل ).

المتزلج كتلته  m=70kgينطلق بدون سرعة بدئية من نقطة  Aمجرورا بزورق بواسطة حبل متوتر و مواز لسطح الماء  ،و يطبق
عليه قوة شدتها  . F=250Nبعد قطع المسافة َ AB=200mيمتلك المتزلج سرعة قيمتها  72km/hفي النقطة . B
 -1احسب تغير الطاقة الحركية للمتزلج بين النقطتين  Aو . B
 -2لتكن  fقوة اإلحتكاك المطبقة على المتزلج فوق سطح الماء بين  Aو ، Bبتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية عليه أوجد بين  Aو
 ، Bأوجد قيمة . f
 -3ينفصل المتزلج عن الحبل و يصعد فوق لوح مرن مائل طوله  BC=10mو ارتفاعه  H=5mفوق سطح الماء .علما أن
اإلحتكاكات فوق اللوح قوته تابثة f’=500N
 -1-3اجرد القوى المطبقة على المتزلج خالل االنتقال  BCثم احسب شغل كل منها.
 -2-3بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية أوجد سرعة المتزلج عند القمة  Cللوح.
 -4المتزلج يقفز و ينفصل عن اللوح انطالقا من النقطة ( ، Cبإهمال تأتير الهواء) سرعة المتزلج عند قمة المسار  Dهي
 . v=9m/sنعتبر أن طاقة الوضع الثقالية عند سطح الماء منعدمة.
 -1-4إحسب الطاقة الميكانيكية للمتزلج في بداية القفز .هل هذه الطاقة تنحفظ خالل القفز؟ لماذا.
 -2-4ما هي قيمة اإلرتفاع بالنسبة لسطح الماء عند النقطة  Dقمة المسار.
نعطي . g = 10m/s2 :

 التمرين السادس :دراسة حركة في مستوى مائل
تتحرك كرية كتلتها  m=800gعلى مسار  ABCحيث:
  ABجزء مستقيمي مائل بزاوية  α=30°بالنسبة للمستوى األفقي  BCجزء من دائرة مركزها  Oو شعاعها  r=10cmحيث. Ө=45°
تنطلق الكرية من النقطة  Aبسرعة بدئية. VA = 0,4m/s .
نسجل حركة الكرية على الجزء  ABفنحصل على التسجيل الممتل في
الشكل جانبه.
نعتبر لحظة انطالق الكرية في الموضع  M1أصال للتواريخ t = 0 ms
 -1احسب السرعة اللحظية للكرية في النقطتين  M2و . M4
 -2استنتج قيمة  a3تسارع مركز قصور الكرية.
 -3ما طبيعة حركة الكرية؟ علل جوابك.
 -4اوجد المعادلة الزمنية للكرية.
 -5بين أن الحركة تتم باحتكاك على الجزء . AB
 -6احسب شدة قوة اإلحتكاكات  fالتي نعتبرها ثابتة طول القطعة . AB
 -7بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المركبة المنظمية  RNللقوة التي يطبقها الجزء  ABعلى الكرية.
 -8استنتج قيمة شدة القوة و معامل اإلحتكاك . k=tanφ
 -9احسب بطريقتين مختلفتين سرعة الكرية عند النقطة . B
 -11نهمل اإلحتكاكات على الجزء . BC
 -1-11اوجد سرعة الكرية عند النقكة ِ. C
 -2-11استنتج في أساس فريني التسارع المنظمي  aNلتسارع مركز قصور الكرية عند النقطة . C
 -3-11بتطبيق القانون التاني لنيوتن أوجد :
 شدة القوة التي يطبقها الجزء  BCعلى الكرية. التسارع المماسي  aTعند النقطة . Cنعطي . g = 10 m/s2 :

 التمرين السابع  :النواس المرن
نعتبر جسما صلبا كتلته  m = 100 gمشدود بنابض صالبته  Kفي حركة فوق منضدة هوائية أفقية  .نهمل
جميع االحتكاكات ونعتبر أصل المعلم  Oمنطبقا مع مركز قصور الجسم عندما تكون المجموعة في حالة توازن ،
 .1بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها أفصول مركز قصور الجسم )x(t
 .2يعطي المنحنى التالي تغيرات أفصول مركز قصور الجسم بداللة الزمن
ما طبيعة الحركة
أ.
ب .تغيرات ) ( x(tحل المعادلة التفاضلية ) بداللة الزمني يكتب على الشكل التالي :
) 𝝋، x(t) = Xm cos( t +
أوجد قيم  T0و  Xmو 𝛗
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ج .استنتج صالبة النابض k
 .3باعتبار مستوى الحركة مرجعا لطاقة الوضع الثقالية  EPpأكتب تعبير  EPpوباعتبار موضع التوازن الحالة المرجعية لطاقة الوضع المرنة  ، EPeأكتب
تعبير EPe
 .4إستنتج تعبير الطاقة الميكانيكية  Emو أحسب قيمتها  ،ثم تحقق من المعادلة التفاضلية باشتقاق الطاقة الميكانيكية Em
 .5في أي موضع تكون سرعة الجسم قصوية ثم أحسب قيمة هذه السرعة
 .6استنتج قيمة طاقة الوضع المرنة وقيمة الطاقة الحركية للجسم عند اللحظة t = 1s

 التمرين الثامن  :الدراسة الطاقية النواس المرن
تحدت الزالزل اهتزازات أرضية تنتشر في جميع االتجاهات يمكن تسجيلها بواسطة جهاز يدعى مسجل الهزات األرضية ) . (sismographeيؤدي مسجل الهزات وظيفة
وفق مبدأ المتذبذب ''جسم صلب -نابض'' ،الذي يمكن أن يكون في وضع رأسي و أفقي .سنهتم في هذا التمرين بدراسة المجموعة المتذبذبة ''جسم صلب -نابض''
نثبت بطرف نابض لفاته غير متصلة و كتلته مهملة و صالبته  ، Kجسما صلبا ) (Sمركز قصوره  Gو كتلته  . m=92gالجسم ) (Sقابل لالنزالق على مستوى أفقي.
لدراسة حركة مركز القصور  Gللجسم ) (sنختار معلما ) . (O,iعند التوازن يكون أفصول  Gمنعدما (أنظر شكل التمرين .)1
دراسة المجموعة المتذبذبة في حالة إهمال االحتكاكات
-I
نزيح الجسم ) (Sأفقيا عن موضع توازنه في المنحى الموجب بالمسافة  Xm=4cmو نحرره بدون سرعة بدئية عند اللحظة . t=0
 .1بتطبيق القانون الثاني لنيوتن  ،أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها األفصول  xلمركز القصور . G
 .2احسب الدور الخاص  T0للمجموعة المتذبذبة علما أن المتذبذب ينجز  11ذبذبات في  6ثوان.
 .3احسب صالبة النابض . K
 .4أكتب المعادلة الزمنية للحركة.
 .5حدد منحى و شدة قوة االرتداد المطبقة من طرف النابض على الجسم ) (Sعند اللحظة
. t=0,3s
 -IIالدراسة الطاقية للمجموعة المتذبذبة
نختار الحالة التي يكون فيها النابض غير مشوه مرجعا لطاقة الوضع المرنة ،و المستوى األفقي الذي يشمل
مركز القصور  Gمرجعا لطاقة الوضع الثقالية .نعتبر عند أصل التواريخ أن أفصول مركز قصور الجسم هو
 . +Xmتمثل الوثيقة التالية تغيرات الطاقة الحركية  ECو طاقة الوضع المرنة  Epeو الطاقة الميكانيكية Em
للمجموعة المتذبذبة بداللة الزمن.
 .1عين معلال جوابك المنحنى الممثل لكل من  Epeو . Em
 .2فسر تناقص الطاقة الميكانيكية . Em
 .3أوجد قيمة شغل القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم ) (Sبين اللحظتين  t=0و t=0,3s
.

 الكيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء:
 التمرين الثامن  :عمود نحاس  -فضة
ننجز التركيب التجريبي التالي  ،فيشير األمبيرمتر إلى قيمة سالبة I = - 20 mA
نعطي 1F = 9, 65 .104 C. mol-1 :
 .1أنقل التركيب التجريبي إلى ورقتك وبين عليه قطبية العمود  ،محددا منحى التيار الكهربائي
معلال جوابك  ،ثم استنتج منحى مختلف حمالت الشحنات
( االلكترونات وااليونات)
 .2ما دور القنطرة األيونية؟
 .3اعط نصفي معادلتي التفاعل عند كل الكترود
(عند الكترود النحاس و عند الكترود الفضة )  ،ثم استنتج االنود والكاتود معلال جوابك؟
.4
.5
.6
.7
.8
.9

استنتج المعادلة الحصيلة للتفاعل  ،ثم اعط الجدول الوصفي لهذا التفاعل
علما أن للمحلولين نفس التركيز  ، Cعبر عن خارج التفاعل البدئي  Qr,iللمعادلة بداللة C
علما أن هذا العمود يشتغل لمدة  .30 minأحسب كمية الكهرباء الممنوحة خالل مدة
االشتغال
أحسب قيمة تقدم التفاعل  xبعد تمام مدة االشتغال
أحسب ) n (Cu2+و ) ، n (Ag+بعد تمام مدة اإلشتغال
و ] [Ag+علما أن للمحلولين نفس الحجم V = 200 mL
استنتج تغير تركيز األيونات ][Cu2+

 التمرين التاسع  :األسترة والحلمأة
يؤدي تفاعل حمض البوتانويك مع الميثانول الى تكون مركب عضوي  Eوالماء
 .1اعط الصيغ النصف المنشورة لكل من حمض البوتانويك والميثانول
 .2بماذا يسمى هذا التفاعل ؟ أكتب معادلة هذا التفاعل  ،اعط اسم المركب E
 .3اعط مميزات هذا التفاعل  ،ثم اقترح طريقتين مختلفتين لتحسين مردود هذا التفاعل
 .4لنحصل على تفاعل كلي وسريع نستبدل حمض البوتانويك باندريد البوتاويك ،
أكتب معادلة تفاعله مع الميثانول
.5
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